60

Populieren op de TurÍmarkt in Haarlem

/

J. L. Guldemond
Dienst van de Hout, Plantsoenen en BegraaÍplaatsen, Haarlem

Situtie
De Turfmarkt is een deel van de westelijke Spaarne-oever. In
1975 weÁ de rijbaan verbreed, waartoe de walmuur werd verplaatst. Om een solide konstruktie voot de weg te verkijgen,
werd de nieuwe walmuur d.m.v. een soort betonnen balkon op

1,30 m onder maaiveld aan de oude konstruktie vastgemaakt.
Daar het duidelijk was, dat op een betonplaat geen bomen konden worden geplant en het stedelijk deel van het Spaarne toch
van oudsher gekenmerkt werd door bomenrijen langs de oevers,
werd besloten openingen in de betonplaat uit te sparen. De
grootst mogelijke maat was 80 x 80 cm. Nu mag men van dergelijke gaten in een betonvloer op 1,50 m diepte onder een
zandlaag geen wonderen verwachten, dus gekozen werd voor
een boomsoort die men zo diep mogelijk door het gat heen in
de venige ondergrond kon brengen. En uiteraard werd dat de
populier.
Uituoerin.g

Op 1 maart 1976 werden i6 Heidemij-populieren van 7 jaar
in een bosperceel bij wijze van dunning omgehakt. Alle takken
gingen er ook af en de aangepunte populieren-,palen" werden
zo diep mogelijk door de gaten heen in de ondetgrond gedreven.
Dit bleek ca. 2,5 m diep te zijn. Daarna werden de gaten zo
goed en zo kwaad als dat ging nog wat aangevuld met grond en
vervolgens werden weddenschappen afgesloten over deze wonderlijke operatie. Op een hoek waar geen gaten in het beton
waren werden nog twee gewone populieren geplant.
Resu.ltaten

Turimaràt, Haailem.

Na 3 jaar werden de volgende waarnemingen gedaan:

Van

1 Uitgevallen: 1 ,,gewoon" geplante populier.
Slecht ontwikkeld: 1 ,gewoon" geplante populier.
Goed ontwikkeld: 16 ,,ongewoon" geplante populieren.
2 Gemiddelde hoogtegroei van de 16 poten sinds 3 jaar op de
Turfmarkt: 2 m (totale lengte thans gem. 9 m).
3 Gemiddelde diktegroei sinds 3 jaar: ruim 6 cm (totale dikte
thans gem. 19 cm).
4

De bladbezetting is uitstekend: groot, donkergroen blad. De
kroonontwikkeling op de eens kale stam is uitbundig te noemen, er is teeds twee maal licht gesnoeid (vormsnoei).
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tó& ntzr acbter: 1 slecht ontuikkelde ,,geuoon" geplante popilier,
1 iltgeuallen ,,geruoon" geplante popalier, 16 goed. onttuikkeld.e ,,on-

geuoon" geplante popilieren.

Konhlasie

Voor bijna ,,hopeloze" plantplaatsen als de genoemde situatie
kan men toch met een kunstgreep goede resultaten bereiken met
populieren. De enige zorg blijft de opvolging in de toekomst:
hoe zal men eens, na de velling van deze populieren, de gaten
weer vrij kunnen krijgen voor nieuwe bomen?
Maar wie weet boort men dan wel dwars door alle hout- en
wortelresten heen!
Voorlopig zijn we tevreden met deze oplossing.

TUINBOUWARTIKELEN
Een kleine greep uit onze lijst:

- Hang- en steeketikelten - Labels
Boombanden - Acryl gaaslinnen - Schermdoek
TuingeÍeedschap - Snoeigêreedschap - Grasmaaimachines
Pulverisatêurs - JiÍÍypots - Jiífy-Seven - Plasticpotten - Plantacryl
Bindmateriaal - Handschoênen ên wanten - Kruiwagens
Plastic boommanchetten
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